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ابراهيم محمود  ابراهيم راجح1

ابوبكر محمد الهادى محمود محمد جميل2

ابوزيد ناصر صالح حسن3

احمد احمد محمود ابوالعنين الشاعر4

احمد السيد امين على5

احمد السيد عطية محمد6

احمد جاد عبد الناصر اسماعيل7

احمد جمال صبره حسين8

احمد جمال طه9

احمد حسيب ابراهيم محمد10

احمد خالد عبدالنبى عبد الحافظ11

احمد ربيع احمد على12

احمد رجب عبد العظيم محمود13

احمد رمضان حسيني محمد14

احمد سامى ابوالفتوح محمد15

احمد سعيد احمد حسين16

احمد سالمه عبد الفتاح ابراهيم17

احمد سمير احمد احمد18

احمد سمير رجب محمد سليمان19

احمد شعبان محمد عبدالحليم20

شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة  م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

احمد صابر محمد سيد21

احمد عاطف سيد علي22

احمد عبد الرحمن السيد23

احمد عبد الرحيم السعدى السيد24

احمد عبد العزيز سيد زيدان25

احمد عبدالحليم شحاته اللبان26

احمد عبدالعال اسماعيل احمد27

احمد عدلى عبد اللطيف حماد28

احمد عطية عبدالجليل على29

احمد عفت عبد الفتاح محمد30

احمد علي محمد علي الصيفي31

احمد عيد عيد الشافي عبد هللا32

احمد فيصل زهران مرسي شعالن33

احمد كامل احمد محمد34

احمد ماجد محمد عبدالحافظ35

احمد ماهر جمال ابراهيم36

احمد ماهر شعبان37

احمد ماهر محمد عفيفى38

احمد مجدى احمد السيد39

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة احمد محمد بركات عيد40 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

احمد محمد حسن خلف هللا41

احمد محمد رمضان محمد سليمان42

احمد محمد عبدهللا محمد43

احمد محمد كامل44

احمد محمد محمد محمد السقا45

احمد محمود احمد يونس46

احمد ناصر ابراهيم محمد47

احمد هالل عبداللطيف ابراهيم48

احمد يحي عبد السالم49

اسامة سمير إبراهيم50

اسامه عبدالفتاح عبدالباقى السيد51

اسالم أنور محمد فهيم52

اسالم بيومى عبد الرازق عبد العاطى53

اسالم جمال على54

اسالم جميل حسين محمد55

اسالم حسين مصطفي حسين56

اسالم عبد العزيز عبد الخالق57

اسالم عبد النبى محمد58

اسالم عيد محمد عيد59

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة اسالم عيد محمود الحسينى60 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

اسالم مدحت محمد محمد61

اسالم مصطفى محمود حنفى62

اشرف صبحى سالمة عيد63

اشرف محمد محمود على64

امير محمود محمد65

ايمن عبد الحى سليمان66

إبراهيم سالم عنتر سالم67

إسالم أحمد رأفت محمد68

إسالم سليمان عطية السيد69

إسالم محمد أحمد السيد البنا70

أحمد السيد بيومي السيد بيومي71

أحمد جمال سليمان سراج72

أحمد حسين زكى محمد73

أحمد سمير حامد خطاب74

أحمد سمير سيد ابراهيم75

أحمد عاطف مصطفى محمد76

أحمد فتحي عيد عزب77

أحمد محمد حلمى إبراهيم78

أحمد محمد عبد السالم الشباسى79

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة أحمد محمد عبد العزيز حسنين80 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

أحمد محيي هاشم ابراهيم81

بيتر جمال صادق اسرائيل82

تامر صالح الشيخ يوسف83

تامر صالح سعد محمود يوسف84

ثروت محمد اجمد  محمد85

جمال عبد الرازق فوزي محمد86

جمعة محمد جودة جودة طلبة87

جورج عريان عزيز بشاى88

حسام عبد المحسن حسن الدولة89

حسن اسماعيل محمود90

حسن سعودى حسن ابوبكر91

حسن صبري محمد أحمد92

حسن محمد عبد المنعم عبد الرحيم93

حسن مهدي إبراهيم أحمد94

حسين محمد حسين صابر95

حمادة شوقي عبد هللا محمد96

حمادة عبد الناجى حواش محمد97

حنفى احمد محمد98

خالد احمد عبد الحميد ابراهيم99

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة خالد احمد عبد الحميد ابراهيم100 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

خالد احمد على جاد هللا101

خالد سيدابوالخبر حسن102

خالد محمد ابراهيم دسوقى103

خالد محمود بركات اسماعيل بريك104

رجب منصور سالمة منصور105

رمضان عبدهللا عبدهللا الكالف106

رمضان منجى عبدالعظيم حسين107

رومانى صادق حلمى عطيه108

سامح ابراهيم عبد اللطبف خليل109

سامح محمد عبد الرحمن محمد110

سامى منصور عبدالعزيز طه111

سعيد رمضان سليمان سيد احمد112

سلطان صالح سيد113

سليمان شعبان سليمان علي114

سمير عبد هللا احمد عثمان115

سيد رمضان حسن الحاكمي116

سيد عبدالمعطى عبدالعزيز جوده117

سيد محمد سيد عفيفى118

شريف محمد شريف محمد مرس119

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة شعبان ابراهيم ابوالنور امام120 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

صابر عبد العظيم عباس عبد العزيز121

صالح عمر اسماعيل حسين122

طارق رمضان محمود123

طارق سيد حسن سالم124

طارق محى الدين زكريا محمد125

طاهر رمضان محمد إبراهيم126

طه محمد عبدالوهاب عبدالواحد127

عادل فاروق ابراهيم محمد حسين128

عاطف متولى محمدى عثمان129

عبد الحليم حجاج عبد الحليم130

عبد الحميد مصطفى عبد الحميد محمد131

عبد الرحمن احمد جمال الدين132

عبد الرحمن عشري توفيق عبد المعبود133

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابراهيم134

عبد السالم محمد عبد السالم امبابى135

عبد هللا محمد عبد هللا136

عبد المحي  فرحات عبد المحي فرحات137

عبد الموجود عبد المرضى عبد الموجود138

عبد الهادى عبد الهادى محمد139

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة عبدالرحمن صابر حسين محمد140 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

عبدالعزيز على مغاورى على رضوان141

عبدهللا بنهاوى رشاد بنهاوى142

عبدالنبي ياسر عبدالنبي143

عرفات منصور عبد ربه سالم144

عرفة فوزى سليمان مرس السعداوى145

عصام بدوى سيد146

عفيفي محمد عفيفي محمد قطب147

عالء احمد محمد الجمال148

عالء محمد احمدمحمد شفاعه149

عالء محمود عبدالمجيد على150

على اسامة على محمد151

على السيد محمد اسماعيل152

على إسماعيل محمود153

على محمود على عبدالسالم154

علي رجب علي علي عزب155

علي عبد السميع عبد العزيز محمد شريف156

عماد حمدى عبدالجليل عبدالعال157

عماد حمدي محمد الخولي158

عماد عبده السيد محمد جبر159

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة عماد محمود رزق احمد160 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

عمر عبد المنعم شحات جالل161

عمرو راجى عصمان162

عمرو سعيد صابر محمد163

عمرو شعبان موس سالمه164

عمرو عبد الرحمن حامد محمود165

عمرو عبد المنعم عبد المنعم قاسم166

عمرو عبدالرحمن السيد على167

غنيم سمير عبد الظاهر عبد المؤمن غنيم168

فادى شحاته بخيت فلتس169

كامل ابراهيم محمد كامل170

كرم محروس كامل ابو بكر171

كريم احمد امام احمد172

كريم احمد حسين على حسين173

كريم إبراهيم بيومى174

كريم بيومى ابراهيم الشوربجى175

كريم جمال عثمان على176

كريم صبرى عبدالمقصود مرسى177

كريم كرم محمد زكى178

كريم محمد عواض فرج179

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة مجدى ماهر كمال عبد الحميد رضوان180 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

محروس عمارة عبد الرازق محمود181

محمد ابراهيم محمد ابراهيم182

محمد احمد حامد محمود183

محمد احمد محمد جاد الكريم184

محمد اسماعيل دياب صابر185

محمد السيد كمال محمد محمد186

محمد السيد محمود عبد العال187

محمد امام على امام فرماوى188

محمد انور عبد الفضيل189

محمد إسماعيل على190

محمد أحمد طه محمد191

محمد أحمد عبد الحميد على192

محمد جالل عباس صالح193

محمد جمال محمد194

محمد جميل مصطفى195

محمد حسن لطفى عبده حسن196

محمد حسين اسماعيل سعد197

محمد خالد ابراهيم عبد القادر198

محمد ربيع محمد حجازي199

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة محمد رزق على على200 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

محمد رضا عثمان201

محمد رضا محمد السيد202

محمد رمضان عبد الحفيظ محمد203

محمد رمضان قرنى ذكى204

محمد سعيد محمد شعبان الرماح205

محمد سعيد محمد محمود206

محمد سمير ابو العال محمد207

محمد سمير حسن احمد208

محمد سمير صالح عبدالرازق209

محمد سمير عبد الخالق210

محمد شريف محمد عامر211

محمد شعبان ربيع سلطان212

محمد صابر صابر يوسف213

محمد صابر محمد منصور214

محمد صبرى عبد العزيز محمد215

محمد صالح الدين رزق216

محمد صالح محمد217

محمد طارق حافظ حسنين خفاجى218

محمد طارق فوزى عبد الغنى219

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة محمد طاهر محمد عبد الحميد220 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

محمد عاشور عبدالمطلب عبد الملك221

محمد عاطف سيد علي نعيم222

محمد عبد التواب خليفة دسوقى223

محمد عبد الحليم سيد224

محمد عبد الحميد محمد صميدة225

محمد عبد الرحمن محمد على226

محمد عبدالخالق شحاتة بدوى227

محمد عبدهللا محمد محمد228

محمد عبدالمطلب محمد محمد229

محمد عبدالمنصف محمد عيد230

محمد على عباس على231

محمد فتحى عبد المعطى232

محمد فتحى محمد233

محمد فتحى محمد احمد234

محمد فتحى محمد مصطفى235

محمد فرج امبابي محمد236

محمد مبروك محمد محمود237

محمد محمود زكى238

محمد محمود محمد عبد الغنى239

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة محمد محمود محمد يوسف240 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

محمد محمود مصطفى241

محمد مدحت عبدالحميد محمد شرباش242

محمد مصطفى محمد محمد243

محمد ممدوح احمد السيد ابراهيم244

محمد منصور عبد النبى سيد245

محمد نبيل رجب عيد246

محمد نصيب السيد أحمد247

محمد هاشم محمد السيد248

محمد يحيي حسن السيد مصطفي249

محمود احمد ابو العال على250

محمود احمد حسن محمد251

محمود احمد عبد هللا252

محمود احمد عبدالرحمن عبدالعزيز253

محمود احمد محمود عبدالواحد254

محمود السيد محمود255

محمود بدوى عبدالرحمن حسانين256

محمود بسيونى زكى257

محمود جمال محمد عطية258

محمود حسن عبدالمقصود حسن259

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة محمود حفنى محمد خليل260 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

محمود حمادعلى حسن261

محمود رافت كمال مرسى262

محمود ربيع محمد محمد263

محمود رضا احمد عباس زيد264

محمود رفعت عبد المحسن حسن265

محمود سامى امام عبدالنبى266

محمود سامي ابو الفتوح محمد267

محمود شعبان راضى268

محمود عاطف محمد عبد الفتاح269

محمود عبد العزيز عطيفى محمد270

محمود عبد المنعم محمود محمد271

محمود غنيم كامل عبد الرحيم272

محمود محمد احمد273

محمود محمد بدر الدين عبد النبى274

محمود محمد على275

محمودحسن محمد امام276

محمودعبد النبى غريب احمد277

مدحت عبد السالم سعد سيد278

مصطفى اسماعيل عبدالواحد279

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة مصطفى الشحات محمد احمد280 م 10/03/201612:42
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شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

مصطفى حافظ مصطفى حافظ281

مصطفى رجب  حسين عويس282

مصطفى عاطف عبد الحميد فرج283

مصطفى عبدالعاطى سالمه سليمان284

مصطفى محمد ابوالمجد ابراهيم285

مصطفى محمد السيد محمد286

مصطفى محمد عبد الفتاح287

مصطفى محمد عبد المعطى288

مصطفى محمد عبد المنطب289

مصطفي احمد مصطفي عطية290

مصطفي عبد العزيز محمد عبد العزيز291

معوض يوسف يوسف معوض292

مؤمن عبد الغنى عبد الجيد مرسى293

نادر حسين ابراهيم بركات294

نجم سعيد احمد عبد الفتاح295

هاشم سمير هاشم سيد296

هانى جمال محمد الرماح297

هانى صالح احمد خليل298

هانى طارق ابراهيم احمد299

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة هشام عرفة رمضان عمر السيد300 م 10/03/201612:42



(( Page 16 of 16 ))

شبكات مياة واعمال صحية

مسلسل 

االمتحان
اسم المتقدم

هشام محمد أبو سريع محمد301

وائل سعد علي محمد الصنافيري302

وائل محمد ابو طالب عبد الرحمن303

وحيد مصطفى حسن مدبولي304

وليد محمد عبد التواب محمد شحاته305

وليد محمد عبدالحميد محمد رضوان306

ياسين محمد على محمد307

يوسف سمير عبدالمنعم احمد308

ص 10تبدأ االمتحانات الساعة  م 10/03/201612:42


